
 

Felanmälan/boendeservice  

Kontorstid 042-19 95 90  

Jourtelefon 042-19 95 90  

Felanmälan kan även lämnas på  

https://www.hsbnvs.se/felanmalan  

 

Områdeskontoret  

Von Platens allé 77  

256 57 Ramlösa           

Förvaltare  

Anders Modig  

042-19 95 00  

anders.modig@hsbhbg.se  

 

 

Kontakt  med styrelsen 

styrelsenbrunnsparken@gmail.com  

http://brunnsparken.hsbbrfwebb.se  

 Styrelsen  

Nina Spégel, tf ordförande  

Greger Johansson, sekreterare  

Gabriel Lassen, ledamot  

Roger Bang, ledamot  

Christian Sterner, ledamot  

Tove Sjöberg, ledamot  

Gunilla Andersson, ledamot  

  Brf Brunnsparken 
Nyhetsbrev nr:6 2019 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 
   Vi tackar för i år och ser fram emot ett givande 2020. 

     

Ny styrelseledamot och ny valberedare 

Vi välkomnar Christian Sterner som ny ledamot i vår styrelse 
och Anna Wikner som ny i valberedningen. Båda valdes in på 
extrastämman den 12 november. 
 

Råttor 

Vi har stora problem med råttor i hela vårt område.  Det är 
absolut förbjudet att lägga ut mat till fåglarna, det drar till sig 
ohyran.  
 

Vattenutkastare 

Det är viktigt att ta bort eventuell slang och plast-
anslutning från utkastaren i trädgården. Annars finns det en 
risk att röret i väggen spricker när det fryser. 
 

Stengården 

Vi har nu tömt stengården på B-parkeringen och i framtiden 
får den endast användas till tunnorna för trädgårdsavfall. 
 

Kartonger och andra förpackningar  

Nu är tiden när det lämnas många kartonger och annat pack-
material i soprummet. Platta till dina förpackningar innan du 
slänger dom. Det är både dyrt och dåligt för miljön med täta 
tömningar av behållare som fylls med luft. 
 

Containers till jul 

Den 23-27 december finns det containers för julklappspapper 
och kartonger. Den byts ut den 27 och då kan du kasta granar 
fram till den 7 januari. De placeras på A och C-parkeringarna. 
 

Brandvarnare 

Kom ihåg att testa din brandvarnare med jämna mellanrum.                                                                                         

Ventilation 

Det finns en förenklad manual av drift och skötsel till den nya 
fläkten. Ladda ner från vår hemsida eller att hämta en kopia 
på områdeskontoret. 

Fontänen 

Vår vackra fontän utanför Kvartersgården blir ofta föremål för 
nyfikenhet. Men den är ingen leksak, den får inte klättras på  
och locken som skyddar ska ligga på plats.  
 

Vandalisering och förstörelse i området 

Det har förekommit  en hel del bus och förstörelse i området.  

För någon vecka sedan kastades en sten genom fönstret i 
sporthallen. Detta kostar föreningen mycket pengar. 

Utöver detta har en del annan förstörelse också noterats. 
Tyvärr har detta lett till mycket spekulationer om vem det är. 
Spekulationer leder aldrig till något gott.  

Vi vill inte anklaga någon, utan bara informera.          
Prata med era barn. Får de berörda barnen dessutom veta att 
folk känner igen dem, så blir det förhoppningsvis inte lika ro-
ligt att bete sig olämpligt och risken minskar att buset eskale-
rar.  

Julstängt på områdeskontoret 

Kontoret har stängt måndag den 23 december och 6 januari. 
Är det akut, kontakta felanmälan, 042-19 95 90. Kontoret 
håller öppet den 30 december, kl 16-18. 
 

Fyrverkeri 

Det råder ett totalförbud mot fyrverkeri inom hela vårt om-
råde. 

Årsstämma 

12 februari 2020 är det stämma, separat kallelse kommer.  

 


